Jídelní lístek na týden od 10.5.2021
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sn: káva1bc,7, chléb1ab,6, rohlík1a,7, máslo7, vejce3
oběd: č.1.pol.kroupová1c,9, milánské špagety1a,7
č.2.
NEVAŘÍ SE
d.č.4 č.3.pol.s rýží7,9, bratislavský plátek1a,7,9,žeml.knedlík1a,3,7
d.č.9 č.4.pol.kroupová1c,9, hovězí znojemská pečeně1a,10, rýže
bezlepková č.7.pol.česneková3,9, milánské špagety7
ve: sýr Duko7, rohlík1a,7, chléb1ab,6
II. ovoce
sn: káva1bc,7, sojové rohlíky1ad,6,11, máslo7, sýr tavený7
oběd: č.1.pol.s rýží9, vepř., houbová omáčka1a,7, knedlík1a,3,7
č.2.
NEVAŘÍ SE
d.č.4 č.3.pol.rajská1a,7,9, zapečené těstoviny s masem1a,3,7, salát
d.č.9 č.4.pol.z vaj.jíšky1a,3,9, květák-sýrový medailonek1a,3,7, bram.kaše7, obloha
bezlepková č.7.pol.s vaj.mlhovinou3,9, vepř.na žampionech, brambory
ve: mandlová paštika8a, rohlík1a,7 , chléb1ab,6
II. ovoce
sn: kakao7, loupáčky1a,3,7 , máslo7
oběd: č.1.pol.špenátová1a,3,7,9, vepř.falešný ptáček1a,3,10, rýže
č.2.
NEVAŘÍ SE
d.č.4 č.3.pol.s drobením1a,7,9, hovězí, mrkev s hráškem1a,7, brambory
d.č.9 č.4.pol.s rýží9, vepřové na paprice1a, knedlík1a,3,7
bezlepková č.7.pol.špenátová3,7,9, vepř.plněné3, těstoviny
ve: bůčková pomazánka10, rohlík1a,7, chléb 1ab,6
II. ovoce
sn: káva1bc,7, chléb1ab,6, rohlík1a,7, máslo7 , džem
oběd: č.1.pol.z vaj.jíšky1a,3,9, smažené filé1a,3,4,7, bram.kaše7, obloha
č.2.
NEVAŘÍ SE
d.č.4 č.3.pol.ragú1a,7,9, rýžový nákyp s ovocem a pěnou3,7
d.č.9 č.4.pol.špenátová1a,3,7,9, bulgur s masem a zeleninou1a
bezlepková č.7.pol.ragú7,9, rýžový nákyp s ovocem a pěnou3,7
ve: sýr Křemílek7, rohlík1a,7, chléb 1ab,6
II. ovoce
sn: káva1bc,7, rohlík1a,7, chléb1ab,6, májka
oběd: č.1.pol.s játr.nočky1a,3,7, dukátové buchtičky1a,3,7
č.2.
NEVAŘÍ SE
1a,3,7,9
d.č.4 č.3.pol.kmínová
, frankfurtská pečeně1a,7, těstoviny1a
1a,3,7
d.č.9 č.4.pol.s játr.nočky
, vepřová roláda1a,3,10, rýže
3,7
bezlepková č.7.pol.s játr.nočky , vepřová roláda3,10, brambory
ve: trvanlivý salám, máslo7, rohlík1a,7, chléb 1ab,6
II. ovoce
sn: káva1bc,7, vánočka1a,3,7, máslo7
oběd: č.1.pol.hrášková1a,9, mexická pečeně1a, rýže
d.č.4 č.3.pol.vločková1d,3,7,9, gratinovaný řízek1a,3,7, bram.kaše7, obloha
d.č.9 č.4.pol.hrášková1a,9, sekaná pečeně1a,3, bram.kaše7, obloha
ve: toustové plátky7, máslo7, rohlík1a,7, chléb1ab,6
II. ovoce
sn: káva1bc,7, rohlíky1a,7, jogurt ovocny7
oběd: č.1.pol.kmínová1a,3,9, vepř.nudličky na pórku1a, brambory
d.č.4 č.3.pol.krupicová1a,3,7,9, kuře1a,7, rýže
d.č.9 č.4.pol.kmínová1a,3,9, asijská pánev1a, rýže
ve: šunkové koleno, máslo7, rohlík1a,7 ,chléb1ab,6
II. oplatek 1a,5,7,8c
Vedoucí OLV a stravování: Mašlejová J.
Změna jídelního lístku vyhrazena!

